SUPAFIL SPOUWMUURISOLATIE

Spouwmuurisolatie

SUPAFIL PRODUCTKAART

Supafil bestaat uit 70% gerecycled glas en er wordt geen gebruik gemaakt van
chemische bindmiddelen. De inblaaswol geeft een blijvende optimale verdeling in de
spouw, zonder dat het product inzakt, is waterafstotend, neemt geen vocht op. Bij regen zal alleen de buitenmuur nat worden, het vocht zal niet door de isolatielaag binnendringen. Vanzelfsprekend heeft Supafil geen negatieve invloed op de binnen luchtkwaliteit van uw woning. Daarbij vormt Supafil geen voedingsbodem voor schimmels of
bacteriën en is het volledig reukloos en onbrandbaar.

WAAROM KIEST U VOOR SUPAFIL SPOUWMUURISOLATIE
Supafil wordt geproduceerd met een minimale belasting van het milieu. Supafil heeft
uitstekend isolerende prestaties en ook op het gebied van geluidsisolatie scoort Supafil erg hoog.
Supafil is geurloos en onbrandbaar. Bovendien is Supafil een betaalbaar isolatieproduct. Het boordiameter voor het aanbrengen
van spouwmuurisolatie met Supafil begint al vanaf 14 millimeter.

WAT LEVERT ISOLEREN MET SUPAFIL SPOUWMUURISOLATIE U OP?
nn Een verhoging van uw comfort;
nn Een waard verhoging van uw woning;
nn Een lagere energierekening.

EIGENSCHAPPEN VAN SUPAFIL SPOUWMUURISOLATIE
Supafil is gemaakt van gerecycled glas. Het glas wordt gerecycled tot glasvezels deze glasvezels worden voorzien van een siliconen laag om de glaswol vochtwerend te maken. Met een gedeclareerde lambda waarde van 0,034 W/m.K is de isolatiewaarde
uitstekend!

isolatiedikte in de
spouw (mm)

Isolatiewaarde
(Rd-waarde)

50

≥ 1,32

60

≥ 1,54

70

≥ 1,77

80

≥ 2,0

90

≥ 2,22

100

≥ 2,45

150

≥ 3,58

DE VOORDELEN OP EEN RIJ
nn Uitstekende constante isolatiewaarden;
nn Hoge energie- en kostenbesparing;
nn Waardevermeerdering van uw woning;
nn Metselwerk en uiterlijk woning blijven intact;
nn Vochtwerend, zowel naar binnen als naar buiten;
nn Optimale verdeling in de spouw/hellend dak zonder inzakken;
nn Enige inblaaswol met hogere constante isolatiewaarde;
nn Aan te brengen met boorgaten vanaf 14mm.
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DE UITVOERING WORDT IN ÉÉN DAG GEKLAARD!

jaar
garantie!

Supafil spouwmuurisolatie is hét antwoord voor bestaande woningen!
Met speciaal ontwikkelde machines, die specifiek voor verwerken van glaswol ontwikkeld zijn, wordt door onze ervaren
uitvoerders de Supafil glaswolisolatie in de spouwmuur geblazen. De kwaliteit van het isolatiemateriaal en het vullen van de
spouwmuur wordt tijdens de uitvoering continu gecontroleerd. Kwaliteit wordt zo bewaakt én verzekerd!
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